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CLUSTER: LEREN – WERKEN - ONDERNEMEN
Hoogstraten beschikt over een grote scholengemeenschap, zowel vrij als gemeentelijk onderwijs, met een ruim
aanbod aan opleidingen die onze jonge kinderen kennis en vaardigheden bijbrengen. Zowel IKO, als de
Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en de bibliotheek bieden mogelijkheden om zich buiten het
reguliere onderwijs bijkomend te ontwikkelen.
Daarnaast kent Hoogstraten een bloeiende economie. Zo staan de buurtwinkels, de lokale horeca als het
winkelgebeuren garant voor aangename en leefbare deeldorpen. Hun brede waaier aan geleverde producten
of diensten versterken het warm thuisgevoel bij onze inwoners.
Ook onze talrijke KMO-bedrijven dragen bij tot onze economische groei en zorgen samen met de diensten- en
onderwijssector, meestal gecentreerd in het centrum, voor de plaatselijke tewerkstelling en welvaart.
Een gemeente die ruimte schept om te ondernemen en hierdoor nieuwe bedrijven aantrekt, mag er prat op
gaan dat dit zijn inwoners ten goede komt. We ijveren dan ook voor een gezond en evenwichtig economisch
beleid.
De werkloosheidsgraad in onze gemeente is gemiddeld ten opzichte van de regionale cijfers.
Als bestuurders dienen we onze verantwoordelijkheid op te nemen om onze burgers voldoende kansen te bieden
op de arbeidsmarkt. Liefst van al dicht bij huis, waarbij gezorgd wordt voor een ruime diversiteit aan jobs voor
zowel laag- als hooggeschoolden. Hiervoor gaan we in dialoog met de bedrijven. Daarnaast zal de opbloei van
de economische conjunctuur gekoppeld aan een bedrijfsvriendelijke beleid bijdragen tot meer jobs in eigen
streek.
Land- en tuinbouw is en blijft een belangrijke economische pijler voor Hoogstraten en regio. De sector is niet
enkel producent van producten. De sector zorgt enerzijds mee voor het beheer van de open ruimte en staat
anderzijds garant voor innovatie, tewerkstelling in functie van de voedselzekerheid (een van onze Social
Development Goals).

ONDERWIJS
•

We bieden, in overleg en in samenwerking met alle scholen, goed onderwijs met een ruim aanbod aan
opleidingen, zodat onze kinderen en jongeren in hun nabije omgeving hun kennis en talenten ten volle
kunnen ontwikkelen.

•

We staan garant voor goede, moderne gemeentelijke schoolinfrastructuur en faciliteren/ondersteunen
andere scholen om dit ook te kunnen blijven garanderen, met bijzondere aandacht voor het behoud
van een unieke dorpsschool in elk deeldorp. Daar waar ruimtegebrek ontstaat door de sterke groei van
het aantal leerlingen wordt een oplossing op maat uitgewerkt.
Dit wil zeggen dat:
o
o

we in overleg met de andere lagere scholen in Hoogstraten een maximumcapaciteit bepalen
voor de gemeenteschool in Hoogstraten;
dat we samen met de school in Minderhout zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden;
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o
o

op termijn nieuwe ateliers voor het IKO voorzien aansluitend bij de bestaande infrastructuur
in het Groenewoud.
de IKO-afdeling Meerle verhuist naar de vernieuwde lokalen in de vroegere school 4-5-6.

•

Elk kind in Hoogstraten verdient de kans om zichzelf te ontplooien. Activiteiten zoals schooluitstappen,
bosklas of sportdagen zijn een essentieel onderdeel in dit leerproces. Leerlingen uit gezinnen met een
laag inkomen zullen door een samenwerking van de school, CLB en het OCMW gestimuleerd en indien
nodig ondersteunt worden om ook aan deze activiteiten deel te nemen. (Charter Kansarmoede)

•

Anderstalige leerlingen begeleiden we bij hun integratie en we betrekken ook hun ouders hierbij met
de Nederlandse taal als basis. Het brugfigurenproject, praatcafé voor ouders, prisma-onthaalbureau,
cursussen Nederlands vanuit Centrum voor basiseducatie,… zullen blijvend gestimuleerd worden.

•

Naast het reguliere schoolaanbod voor kinderen en jongeren bieden wij hen, alsook de volwassenen
professioneel kunstonderwijs om hun creatieve talenten te ontwikkelen. Hiervoor rekenen wij op het
IKO en onze Academie voor Muziek en Woord. We onderzoeken hoe we door een samenwerking tussen
het IKO en de Academie voor Muziek en Woord een nog sterker aanbod kunnen uitbouwen, hoe we
nieuwe richtingen invulling kunnen geven en meer kansen kunnen bieden aan specifieke doelgroepen
zoals jonge kinderen vanaf 6 jaar, jongeren of volwassenen met een beperking,… Het nieuwe decreet
deeltijds kunstonderwijs biedt ons hiervoor de handvaten.

•

Via een aanvullend vormingsaanbod, afgestemd met het bestaand aanbod van onze verenigingen,
bieden we volwassenen de kans op levenslang leren via de bibliotheek en de lokale dienstencentra.

•

Kinderen verdienen na schooltijd de kans om hun talenten te ontdekken, te spelen en te ravotten met
broer, zus, vrienden of vriendinnetjes. Anderzijds is de combinatie werk en gezin niet altijd gemakkelijk
en kinderen kunnen niet steeds dadelijk na schooltijd worden opgehaald. Daarom is voldoende en
kwaliteitsvolle kinderopvang noodzakelijk zowel tijdens het schooljaar, alsook in de vakanties. Hoewel
de opvangmogelijkheden al gigantisch zijn uitgebreid, merken we dat nog niet alle ouders
gegarandeerd opvang hebben. Daarom kiezen wij resoluut voor een sterke uitbreiding van zowel de
voor- en naschoolse, alsook de vakantieopvang met een divers aanbod van activiteiten. De
speelpleinwerking wordt uitgebreid naar de ganse zomervakantie en ook in de korte vakanties voorzien
we extra opvangmogelijkheden. In overleg met de scholen, Stekelbees, speelpleinmonitoren, (sport- en
crea)kamporganisatoren, verenigingen,… werken we de nieuwe aanpak verder uit.

•

Onze kinderen moeten op een veilige en aangename manier naar school kunnen gaan. Daarom passen
wij elke (basis)schoolomgeving aan op kindermaat, zodat iedereen weet waar zijn plek in de straat is,
er begeleiding is waar nodig en ook de automobilist weet dat een correct en aangepast rijgedrag wordt
verwacht. Bovendien stimuleren we maximaal om met de fiets naar school te komen. In elke school
wordt extra aandacht gegeven aan verkeerslessen.
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WERKGELEGENHEID
•

Niets is zo fijn als om te kunnen werken in de nabije omgeving. Door de realisatie van het
bedrijventerrein ‘De Kluis’ zullen bedrijfsverplaatsingen, -uitbreidingen en nieuwe bedrijfsactiviteiten
voor nieuwe bijkomende arbeidsplaatsen zorgen in Hoogstraten. Door de opwaardering van het oudste
gedeelte van de transportzone, in combinatie met het themapark rond de boomteelt (boomteelt
businesscenter) zijn ook hier bijkomende arbeidsplaatsen te verwachten.

•

Het activeren van personen met een grote afstand tot de gewone arbeidsmarkt, zorgt voor een sterker
zelfbeeld en hogere tewerkstelling van onze bevolking. Anderzijds is het een uitdaging waar overheid
en werkgevers samen moeten werken. Wij brengen dan ook actief kandidaat-werkgevers samen om
samen tewerkstellingstrajecten voor deze kwetsbare doelgroep uit te tekenen. We onderzoeken de
randvoorwaarden en ondersteunen werkgevers om drempels weg te werken.

•

Als stad nemen wij, in samenwerking met Noorderkempen werkt (Merksplas, Rijkevorsel, BaarleHertog, Ravels en Arendonk) en onze lokale adviesraad economie, het voortouw om ook in
Hoogstraten sociale economieprojecten te realiseren voor die doelgroep van werknemers die extra
begeleiding nodig hebben op de werkvloer. Hierbij kijken wij eveneens naar samenwerkingen met
bestaande ondernemers op de gewone arbeidsmarkt, maar eveneens naar onze eigen stadsdiensten:
Proper Hoogstraten, Groendienst, binnendiensten,… .

•

Samen met de VDAB investeren we in opleidingen voor knelpuntberoepen via de ‘mobiele opleidingen’.
Zo kunnen langdurige werklozen zich heroriënteren, een opleiding genieten in Hoogstraten en dat met
oog op een vast contract indien zij geslaagd zijn.

•

Het is belangrijk dat werkplekken ook goed bereikbaar zijn. Het is niet evident om het aanbod in het
openbaar vervoer aan te passen. Daarom zoeken we voor knelpuntlocaties (o.a. transportzone) naar
alternatieve vervoersmogelijkheden.
We stimuleren anderzijds werknemers en werkgevers maximaal om met de fiets naar het werk te
rijden. Daarom zal ook onderzocht worden of fietsdelen aansluitend op het openbaar vervoer
interessant is. Daarbij zal de fietsinfrastructuur van onze bedrijventerreinen worden verbeterd.

•

Om de relatie werk en gezin te kunnen combineren zetten we extra in op meer en kwaliteitsvolle
kinderopvang, zowel voor 0-3 jarige kindjes als voor-, naschools en vakantieopvang.
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LOKALE ECONOMIE
•

Het lokale aanspreekpunt economie binnen onze stadsdiensten blijft gecontinueerd en is naast
ondersteuner bij specifieke ondernemersvragen of dossiers ook facilitator voor het overleg en
samenwerking met onze ondernemers.

•

Wij zetten verder in op overleg en samenwerking met al onze ondernemers via diverse overleggroepen
zoals bedrijfsterreinenmanagement, Horeca Hoogstraten, Unizo, adviesraad lokale economie,….

•

Vanuit onze stadsdiensten voeren wij een aankoop- en aanbestedingsbeleid waarbij onze lokale
ondernemers maximaal kunnen participeren.

•

We behouden een gunstig belastingklimaat voor onze bedrijven en heffen geen bijkomende taksen.
Bovendien creëren wij binnen onze eigen reglementen en het gemeentelijk beleid in het algemeen,
voldoende rechtszekerheid voor onze ondernemers.

•

Met de invoering van de omgevingsvergunning zijn de bouw- en milieuvergunning op elkaar
afgestemd, is er nog maar 1 openbaar onderzoek en is er de mogelijkheid van de administratieve lus.
Onze dienst Ruimte maakt zich de nieuwe wetgeving volledig machtig en zorgen voor ondersteunende
begeleiding om correct en zo snel mogelijk de vergunningenprocedures te kunnen doorlopen. Bij de
start van het ondernemersplan, moeten, op vraag, de stadsdiensten Ruimte de nodige begeleiding en
adviezen kunnen geven zodat bedrijven en KMO’s zich optimaal en duurzaam kunnen ontwikkelen.

•

Hoewel een zelfstandige activiteit starten niet evident is, heeft Hoogstraten een zéér hoog aantal
zelfstandige ondernemers onder haar inwoners. Om startende bedrijven optimale kansen te geven,
willen wij enerzijds samen met organisaties als VOKA, UNiZO, Boerenbond, IOK, SPK,… onderzoeken
hoe we extra begeleiding toegankelijk kunnen maken voor jonge startende ondernemers bv. in de vorm
van een incubatiecentrum. In dat kader denken we ook mee over eventuele haalbare pop ups.
Anderzijds willen wij eveneens nagaan hoe we extra begeleiding kunnen voorzien, in samenwerking
met organisaties zoals Unizo, Boeren op een kruispunt, OCMW,… voor ondernemers die op een moeilijk
(financieel) kruispunt komen met hun bedrijf wegens diverse redenen om na te gaan hoe zij een
doorstart kunnen maken of andere weg kunnen inslaan.

•

In het kader van de burgemeestersconvenant, waarbij wij streven 20% minder CO² uit te stoten tegen
2020, zullen wij in overleg met onze ondernemers concrete maatregelen moeten nemen. Het Agro
energienetwerk werkt sensibiliserend en inspirerend. De energiescans op de bedrijven gaven op maat
voorgestelde oplossingen en zorgden reeds voor diverse energiebesparende investeringen in een aantal
bedrijven. Wij zetten dan ook verder in op sensibilisering en ondersteunen ook in de toekomst
dergelijke energiescans op voorwaarde dat bedrijven ook effectief maatregelen uitvoeren die via de
scan worden voorgesteld.
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1.3.1. Middenstand en Horeca
•

Een café, eetgelegenheid en (buurt)winkels in het dorp zijn van onschatbare waarden. Het geeft
enerzijds comfort aan de inwoners, maar draagt ook sterk bij tot de leefbaarheid van het dorp. Bij
nieuwe ontwikkelingen in het dorp proberen we daar dan ook maximaal rekening mee te houden. Is er
voldoende parking voor auto’s en fietsen, zijn er terrasmogelijkheden,…

•

Als stad stimuleren we samenwerking tussen lokale middenstand en horeca in gans Hoogstraten.
Samen promotie voeren, samen bepaalde vormingen volgen, samen veiligheidsmaatregelen nemen of
samen zaken organiseren is nu eenmaal krachtiger.

•

In Meersel-Dreef wordt het horeca en winkelgebeuren maximaal versterkt door de troeven als
bedevaartsoord met de Mariagrot en het klooster. Het Klooster zorgt met zijn kloosteractiviteiten voor
een sterk verbindende rol in de gemeenschap, de nieuwe functie als bezinningscentrum kan een sterke
toegevoegde waarde bieden in de aantrekkingskracht van potentiële bezoekers.

•

In het centrum van Hoogstraten werken we verder aan het clusteren van handelsactiviteiten binnen
een wel afgebakend winkel- en horecacentrum en een verbeterde bereikbaarheid.

•

We respecteren de troeven van het historisch erfgoed in het winkel- en horecacentrum, maar geven
tegelijk kansen aan ondernemers om in gezamenlijk overleg invulling te geven aan hun project.

•

We positioneren ons winkel- en horecacentrum nog meer als frunshoppen (fun- en runshopping).
Samen met een sterke citymarketing en een sterk toeristisch beleid zorgt dit niet enkel voor extra
lokale klanten, maar ook uit de verdere regio. Daarbij zetten we na het marktonderzoek door de
provinciale detaïlhandelscoach in op het gericht aanspreken van onze Noorderburen als potentiële
klant.
Evenementen en acties zoals Bloemen en Groenten, Open deurdagen, Braderij, met belgerinkel naar de
winkel, kerstverlichting,… zetten de troeven van ons centrum extra in de kijker en zijn daarom ook
belangrijk.

•

Het parkeerbeleid (blauwe zone) in het centrum blijft gehandhaafd en waar mogelijk wordt
bijkomende randparking aangelegd.
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1.3.2. Kleine, Middelgrote en Grote Ondernemingen
•

Ruimte, energie en water zijn ‘grondstoffen’ die in de toekomst enkel schaarser worden en waar we
dus extra spaarzaam mee moeten zullen omspringen.
o Dit wil zeggen dat we op bestaande bedrijfsterreinen maximale kansen bieden om de ruimte
zo efficiënt mogelijk te benutten. Op de transportzone wordt via het in opmaak zijnde RUP
extra bebouwingsmogelijkheden voorzien zowel horizontaal als verticaal en wordt er gewerkt
in zones om bepaalde activiteiten meer te clusteren zodat dit ruimtebesparend kan werken.
Ook via de Vlaamse Regelgeving worden meer kansen gegeven voor een efficiënt
ruimtegebruik.
o Bij de aanleg van nieuwe bedrijfsterreinen is efficiënt ruimtegebruik de basis om het terrein te
ontwikkelen. Zo wordt bij de uitbreidingszone van De Kluis bijvoorbeeld ineens 3 collectieve
waterbuffers aangelegd zodat niet elk bedrijf dit op zijn eigen terrein moet voorzien en
vermijden we extra restruimte. Ook hier zijn extra mogelijkheden om te werken in hoogte of
bedrijven die zelfs samen bedrijfsruimten delen,… Eveneens voorzien we op dit terrein een
collectief warmtenet. Dit werkt ruimtebesparend, maar geeft vooral de bedrijven de
mogelijkheid om ineens samen de stap te zetten naar ‘groene(re) warmte’.
o Bedrijven worden gestimuleerd om zo compact mogelijk te bouwen, maw met een zo klein
mogelijke voetafdruk en eventueel gecompenseerd in de hoogte. Daarbij wordt naast een
aantal duurzaamheidscriteria (waterbuffering, bezonning, isolatie, energie,..) ook de
beeldkwaliteit beoordeeld zodat bedrijfsterreinen ook aangename zones zijn om te komen
werken.

•

Als lokale overheid willen wij een bedrijfsterreinenmanagement per bedrijventerrein aanmoedigen en
ondersteunen. Dit zorgt dat er 1 aanspreekpunt is per bedrijventerrein die een duidelijke aanpak kan
uitwerken voor gezamenlijke uitdagingen op het terrein denk maar aan de netheid, algemene
uitstraling en de veiligheid. Maar dit geeft ook bv. de kans om samen te werken rond energie, promotie
van bedrijven en misschien ook wel logistieke activiteiten…

•

Een goede en veilige mobiliteit op het bedrijventerrein is een zaak van ons allemaal. Om het
gemotoriseerd verkeer te verminderen willen we zowel werkgevers als werknemers meer op de fiets. In
overleg met de bedrijven willen we de bedrijfsterreinen screenen en knelpunten voor fietsers in de
zones oplossen zodat het ook aantrekkelijker wordt om met de fiets te komen werken.

•

Als stad zijn wij met ons lokaal aanspreekpunt economie steeds alert voor eventuele projectsubsidies of
(internationale) samenwerkingen om zo de economische ontwikkeling in Hoogstraten een extra impuls
te geven. Vanuit dat oogpunt staan wij ook achter het grensoverschrijdend project (Boom Business
Centrum’ waarbij nieuwe kansen worden gegeven aan de uitstraling en invulling van een gedeelte van
de Transportzone en de daaraan gekoppelde werkgelegenheid.
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1.3.3. Land- en tuinbouw
•

Onze land- en tuinbouw zorgt niet alleen voor onze gezonde voedingsproducten maar is ook een grote
beheerder van de open ruimte en zorgt naast de rechtstreekse tewerkstelling in de sector voor een
minstens even grote tewerkstelling via de toeleverende of verwerkende bedrijven zoals veiling,
slachthuizen, loonwerkers, mechanisatiebedrijven,… Het is voor Hoogstraten dan ook een grote troef om de
ganse agrobusinessketen op haar grondgebied te hebben die zeer innovatief en vooraanstaand is voor gans
Vlaanderen. We beseffen dat de ene ook niet zonder de andere kan en respectvolle samenwerking in de
sector dan ook belangrijk is.

•

We zijn trots om de ganse voedingsketen op ons grondgebied te hebben. Van de schoolbank op de
landbouwschool tot het werk op het veld en in de stal door onze land- en tuinbouwers, tot de
onderzoekscentra, de toeleveranciers en de verwerkende bedrijven, tot een mooi gedekte tafel met een
gezond gevuld bord thuis of door de studenten van de hotelschool in onze horecazaken, kan je genieten van
Hoogstraatse kennis en smaak. Elke schakel is belangrijk en willen we dan ook koesteren en gepast
ondersteunen.

•

We maken gebruik van onze troef om de ganse voedingssector op ons grondgebied te hebben door:
o
o

o

o
o

•

Samen na te denken over een ‘lokale voedingsstrategie’ waarbij we onze troeven en gezonde
lokale voeding nog meer in de kijker kunnen zetten
Kinderen en jongeren via de scholen en bv via speelplein of vlieg (vakantieopvang) voldoende
kennis te laten maken met land- en tuinbouw als producent van hun voeding. Waar komt de
fles melk vandaan?
In ons toeristisch beleid leggen we de brug naar land- en tuinbouw via o.a. groepsuitstappen
naar bedrijven, fietsers en wandelaars langsheen ons typerend mooi landschap en
boerderijen, land- en tuinbouwbedrijven die op recreatieve verbrede activiteiten inzetten,…
De ontwikkeling van nieuwe producten kunnen we enkel maar stimuleren en meenemen in
onze citymarketing.
(Samen) verkoop van lokale producten, eventueel gekoppeld aan beleving op het veld of in de
keuken kan een grote meerwaarde bieden voor onze inwoners en bezoekers van Hoogstraten.

Landbouwgrond is zowat de belangrijkste productiefactor van onze land- en tuinbouw. Daarom dat
ook hier spaarzaam mee moet worden omgesprongen. Door het groot ruimtegebruik zijn de land- en
tuinbouwers de grootste beheerders van ons landschap, naast de bos en heidegebieden. Via goede
afspraken tussen open ruimtegebruikers bieden we land- en tuinbouwers de nodige rechtszekerheid
enerzijds en anderzijds ruimte voor natuur, bos, water en het recreatieve medegebruik van deze open
ruimte. Het is toch genieten al fietsend of wandelend tussen de velden, akkers en bossen. Daarbij is het
nog krachtiger als mensen onderweg kunnen kennis maken met het verhaal van ons lokaal
geproduceerde producten. Dit versterkt ook ongetwijfeld de band tussen land- en tuinbouw en onze
inwoners.

•

•

Een weg zoeken in een nieuwe nichemarkt of verbrede activiteiten (zorgboerderij, thuisverkoop, …) in
de land- of tuinbouw is niet evident. Als overheid stellen we ons positief open en ondersteunen we
nieuwe ontwikkelingen binnen een duidelijk beleidskader. We betrekken professionele organisaties bij
specifieke vragen of op de moment dat bedrijven op een kruispunt staan.
Onvoorspelbare extreme weersomstandigheden kunnen de land- en tuinbouwbedrijfsvoering sterk in de
war sturen. Een snelle, correcte werking van de schattingscommissie is dan cruciaal. Na ondertussen twee
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opeenvolgende uitzonderlijke perioden merken we nog een aantal mogelijkheden voor optimalisatie.
Mogelijkheden om ook met techniek (camera’s) te werken, onderzoeken we verder.
•

We tonen aan onze bewoners dat de land- en tuinbouwsector een waardevolle sector is voor de ganse regio
door de kwaliteit van het geteelde product in de kijker te stellen.

•

We zorgen ervoor dat gangbare landbouwpraktijken en nieuwe teelttechnieken onder de aandacht worden
gebracht, want ons voedsel is in 90 % van de gevallen volgens de gangbare landbouwpraktijken
geproduceerd.
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CLUSTER: OMGEVING - WONEN
Hoogstraten vormt samen met zijn deeldorpen een uniek kenmerkend landschap, waarbij we een grote
diversiteit aan landschapselementen terugvinden. Behoud van deze diversiteit is een must.
Er is een duidelijke noodzaak om het ruimtelijke rendement te verbeteren waarbij inbreiding in de plaats van
verdere versnippering, multifunctionaliteit en het vrijwaren van de open ruimte voorop staan. Deze principes
maken een onderdeel uit van het op te maken beleidsplan ruimte.
Er is een duidelijke afbakening van het klein stedelijk gebied in Hoogstraten en Minderhout. Binnen dit klein
stedelijk gebied stellen we vast dat kavels worden opgesplitst in kleinere kavels . Het Klein stedelijk gebied
Hoogstraten Minderhout leent zich hier bijzonder toe maar dit moet op een coherente wijze uitgevoerd worden.
Ook de verdichting in de buitengebieden moet hierin vervat worden.
Wonen in eigen regio blijft een belangrijke opdracht. We stellen vast dat het inwonersaantal in Hoogstraten en
zijn deeldorpen verder toeneemt. Het blijft een bekommernis ervoor te zorgen dat iedereen een woning naar
keuze vindt. De creatie van nieuwe woonvormen zal een uitdaging worden voor de toekomst.
Hoogstraten is een van de mooiste regio’s van het land. Natuur en open ruimte zijn onlosmakelijk met mekaar
verbonden. We willen dit in stand houden omdat onze inwoners moeten kunnen leven, werken, ondernemen en
ontspannen in de open ruimte zonder schade toe te brengen aan natuur en milieu.
Iedereen wil graag gebruik maken van de prachtige natuur en open ruimte in onze regio, hier moet zuinig mee
omgesprongen worden. Deze open ruimte versterken en behouden is belangrijk. Daar waar mogelijk moet ze
toegankelijk
zijn
voor
iedereen
in
evenwicht
met
natuur
en
omgeving.
Wonen in een groene dorpsomgeving, geeft rust en is een belangrijk aandachtspunt.

NATUUR EN MILIEU
•

Zwerfvuil en sluikstorten dienen hard te worden aangepakt . We gaan voor een net en proper Hoogstraten .
Daarvoor zetten we nog meer in op sensibilisering en werken we een gerichte sensibilisering uit naar
specifieke doelgroepen. Infrastructuur (vuilbakken en (glas)containers) worden aangepast waardoor ook
sociale controle wordt vergroot. We werken samen met buurten/verenigingen en bedrijven in de vorm van
een buurtcharter en zetten als gemeente een permanent Properteam aan het werk, ondersteunt met
mobiele cameras en een streng veroordelingssbeleid.

•

We onderzoeken of de agrarische sector kan ingeschakeld worden in het onderhoud van de openbare
ruimte. We zoeken tevens naar samenwerkingsverbanden met omwonenden om kleinere bloem- en
grasperken mee te onderhouden en/of in te richten. Via het buurtcharter kunnen inwoners zelf mee
bepalen hoe hun straat nog aangenamer kan gemaakt worden.

•

Duurzaam gebruik van water, een goed kwantitatief waterbeheer en een goede waterkwaliteit wordt
steeds belangrijker.
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o

o

o
o

Door een goede samenwerking met een professioneel georganiseerde Watering en de
provincie willen we de waterlopen goed beheren zodat zij voldoende buffer kunnen bieden in
eerste instantie en een goede afwatering als het nodig is.
Wij hebben waterlopen waar we een zeer hoge waterkwaliteit hebben. Deze koesteren en zijn
voor ons een voorbeeld voor de andere waterlopen. Een aantal waterlopen kampen met
punctuele knelpunten. Door analyse trachten we de oorsprong te achterhalen en in te grijpen.
Voor een goede waterkwaliteit geven we verder uitvoering aan het rioleringsbeleid op basis
van de goedgekeurde zonderingsplannen en dit in samenwerking met Hidrosan.
Om het waterleven in onze waterlopen te verhogen nemen we vismigratieknelpunten weg en
overleggen we met aangelanden hoe we de grotere waterlopen meer natuurlijke ruimte
kunnen geven.
§ In het kader van de ruilverkaveling overleggen we met alle partners hoe we enerzijds
de waterloop kunnen versterken, het recreatief medegebruik een kans geven en
anderzijds de aangelanden voldoende rechtszekerheid bieden.
§ Aan de Watermolen in Minderhout bouwt VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) een
nieuwe vistrap. Als stadsbestuur voorzien we tegelijkertijd een beter uitgeruste brug
aan de watermolen en een educatieve, recreatieve rustplaats waar je kan genieten
van de verbinding tussen water, molen en de agrarische omgeving.

•

Hoogstraten heeft heel wat natuur, bossen en open ruimte. Het is niet altijd gemakkelijk voor eigenaars om
deze ook toegankelijk te maken. Wij wensen eigenaars die hun terreinen toegankelijk willen maken voor
recreatief medegebruik te ondersteunen.

•

In kader van klimaatverandering ligt een grote uitdaging bij: Duurzame mobiliteit en energie. Thema’s die
gans Vlaanderen voor een grote uitdaging zetten. Maar we moeten niet stilzitten, wij willen nagaan hoe we
hier op Hoogstraats niveau innovatief mee kunnen omgaan:
o

Duurzame mobiliteit:
§ We willen met z’n allen meer de fiets op (Fietsplan Hoogstraten Fietst)
§ Kan autodelen voor bepaalde doelgroepen of in het centrum een meerwaarde zijn. We
testen dit uit met een proefproject en evalueren.
§ Fietsdelen kan zowel voor inwoners als voor bezoekers een meerwaarde zijn denk bv. in
Wortel om Wortel Kolonie te bereiken en/of centrum Hoogstraten.
§ In overleg met De Lijn gaan we na op welke manier grensoverschrijdende verbindingen
interessant zijn om zo ook het aanbod op ons grondgebied te versterken.
§ Het wagenpark van gemeente en politie wordt systematisch meer duurzamer gemaakt,
waarbij bv. ook de elektrische wagen wordt ingezet.
§ We plaatsen nog meer elektrische laadpalen voor auto’s en fietsen op strategische
plaatsen.

o

Energie: Hoogstraten is reeds een energieproducent ipv consument. Anderzijds blijft de uitdaging
op Vlaams niveau groot en willen we nagaan hoe we onze woningen, bedrijven, scholen,
woonwijken,… kunnen omzetten naar meer duurzaam energiegebruik.
§ Huisbezoekers blijven inzetten om mensen te begeleiden bij eventuele verbouwingen of
omschakelingen van technieken in hun woning
§ We blijven energiescans aanbieden aan bedrijven om zo gerichte duurzame investeringen
te kunnen doen.
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§
§

We maken een warmteplan op voor gans Hoogstraten zodat we kunnen nagaan waar
een warmtenet (met een centrale duurzame warmtebron) interessant is.
Het stadspatrimonium wordt aangepast voor verdere CO2-reductie

WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING
•

Hoogstraten bruist en kent de afgelopen jaren een sterke groei in het aantal inwoners. Vanuit
statistische gegevens van Vlaanderen ziet het er ook naar uit dat dit ook zo nog een tijdje gaat
doorzetten. Hoogstraten is in 2006 ook aangeduid als kleinstedelijk gebied. Dat mensen hier graag
komen wonen, kunnen we enkel trots op zijn. Anderzijds is het de uitdaging van Ruimtelijke Ordening
om de woonkwaliteit, het comfort en de gezelligheid te bewaren.
o Daarom dat heel bewust wordt ingezet op inbreiding en de ontwikkeling van de aangeduide
woongebieden. De open ruimte, ruimte met zachte bestemmingen groen, bos, landbouw,…
worden gerespecteerd!
o Woongebieden worden met de grootste kwaliteitszorg ontwikkeld waarbij als basis de
volgende principes worden gehanteerd:
§ Kwaliteitsvolle verdichting: kleiner wonen kan, maar moet dan logisch georganiseerd
zijn. Men kan niet zomaar panden of gronden opsplitsingen om op te splitsen. Ook
hoog- en laagbouw moeten slim op elkaar afgestemd zijn opdat beeldkwaliteit en
privacy samengaan. Dit wil ook zeggen dat we streven naar een mengeling van
verschillende woontypologië,
§ Hoe meer we verdichten hoe belangrijker kwaliteitsvolle collectieve buitenruimte
wordt. We vragen duidelijke omgevingsplannen met bijzondere aandacht voor een
groener openbaar domein.
§ Mensen hebben verschillende verwachtingen t.a.v. hun woning. Daarom dat we
streven naar een mengeling van verschillende woontypologieën: woning met tuin,
appartement, woonerven,…

•

In de dorpskernen en bestaande woonwijken gaan we na hoe we meer (functioneel) groen kunnen creëren.
Daarbij willen we deze groengebieden meer met elkaar verbinden zodat we een netwerk van groene
ruimten ontwikkelen in de woongebieden.

•

De procedure voor het bekomen van een vergunningen is transparant, waarbij het vooroverleg een zinvol
instrument is om in complexere dossier tot een mooier geheel te komen.

•

Er wordt een methodiek uitgewerkt waarbij wij als stadsbestuur een beter beeld krijgen op de
erfgoedwaarden binnen Hoogstraten en zijn deelgemeenten. Dit zal een evenwichtsoefening zijn tussen het
respect voor het verleden en het handteren van gezond pragmatisme.

•

We passen het huidige sociaal toewijzingsreglement aan, aan de nieuwe situatie die in de praktijk steeds
meer en meer van toepassing is m.b.t. de verkoop van kavels en/of appartementen aan nieuwe situaties.

•

We zorgen voor een duidelijke handhaving RO. Conform de handhavingsambtenaar milieu zoeken we naar
de meest optimale toepassing van de handhaving binnen ruimtelijke ordening. Er wordt een stappenplan
opgemaakt voor de uitwerking van deze actie zodat de handhaving RO geen scherpslijperij wordt maar in
samenspraak met burgers kan uitgevoerd worden.
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Verkavelingen
•

We willen voor elke verkaveling een uitgebreide mobiliteitsstudie om de mobiliteitsimpact goed te kunnen
inschatten en de extra belasting maximaal te beperken door slim te spreiden en extra aandacht te hebben
voor de trage weggebruiker.

•

Om nieuwe verkavelingen af te toetsen op een objectieve manier, ontwikkelen we een kwaliteitsbarometer
met verschillende beoordelingsparameters:
o Groene (gebruiks-) ruimten
o Mix van eensgezin- en meergezinswoningen en andere verschillende typologieën
o Sociale mix
o Aandacht voor trage weggebruiker
o Goede ontsluiting
o Omdat we streven naar kind- en familievriendelijke verkavelingen, willen we nieuwe verkavelingen
toetsen aan o.a. volgende bijkomende parameters:
§ Grote groene ruimten in de verkaveling zijn centraal gelegen en zijn gekoppeld aan
structuurbepalende elementen. Deze ruimte verspreid in gans Hoogstraten proberen we
op een (verkeers)veilige manier met elkaar te verbinden.
§ We kiezen maximaal voor een autoluwe woonwijk. Autoparkeerplaatsen brengen we
maximaal ondergronds en de infrastructuur voor de fiets daarentegen ontwerpen we
extra uitnodigend.
§ Speelruimtes moeten goed bereikbaar zijn en worden uitgerust met uitdagende
speeltoestellen aangepast aan verschillende leeftijden en grootte van de verkaveling, …

•

We maken voor gans Hoogstraten een warmteplan met als doel te weten in welke verkavelingen of op
welke bedrijfsterreinen wij een warmtenet met een alternatieve energiebron kunnen/moeten voorzien. Dit
is van toepassing op zowel de nieuwe als de reeds ontwikkelde woongebieden.

Groen in nabije omgeving, ook in de woongebieden
•

Als stad zoeken we actief naar mogelijkheden om meer groen in een dorpscentrum te integreren en/ of
bepaalde straten, gebouwen te verfraaien.

•

Via het buurtcharter willen inwoners van het gebuurten meer ruimte geven om zelf te kiezen welk groen ze
in hun buurt willen brengen of hoe ze hun buurt willen verfraaien. Goede voorbeelden wisselen we uit en
kunnen inspirerend werken voor andere wijken en buurten.

•

We hanteren volgende principes in het opzet te komen tot een vergroening van onze centra en omgeving:
o Bescherming en behoud van ons groen kapitaal en de openbare ruimte
o Een duidelijke regierol van de stad in het onderhoud van openbare ruimten en omgeving. Experten
bieden hulp bij de opmaak van onderhoudsplannen
o Zorgen voor een adequate machinale onkruidbestrijding
o Monitoring bij de herplantingsplicht bij het rooien/kappen van bomen
o Bij nieuwe aanplanten maximaal gebruik te maken van inheems en bijvriendelijk plantgoed en
waar mogelijk integreren we bijenhotels.
o We voorzien maximaal belevingsgroen, waardoor de aandacht en het draagvlak ervoor vergroot.
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CLUSTER: GEZIN - ZORG
In alle levensfasen stellen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen andere vragen naar zorg en
ondersteuning. We zetten in op een dienstverlening die dichtbij de persoon staat die zorg vraagt, maar ook
de mantelzorger die de zorg mee verstrekt, waardeert en sterker maakt. We zijn ervan overtuigd dat we de
uitdagingen van de toenemende vergrijzing en verzilvering, de verdunning van de sociale netwerken en de
scherpe problematiek van armoede en uitsluiting samen moeten aanpakken. We activeren het
engagement in de samenleving, brengen mensen samen en voegen er professionele kennis en
ondersteuning aan toe om zo een netwerk van maatschappelijke zorg te waarborgen. Vanuit de stad
creëren we een eigen dienstverlening, motiveren we zorgaanbieders om een werking uit te bouwen in
Hoogstraten en stemmen we de dienstverlening op elkaar af via de opmaak van een zorgstrategisch plan.

WOONZORGCAMPUS STEDE AKKERS VEDER ONTWIKKELEN TOT EEN ECHTE WELZIJNSCAMPUS
•

We bouwen de woonzorgcampus Stede Akkers uit tot het knooppunt van dienstverlening voor alle
leeftijdsgroepen, met bijzondere aandacht voor de ouderen:
o We realiseren in het voormalige H-gebouw kwaliteitsvolle assistentiewoningen en tekenen
een zorgconcept uit met integratie van de ondersteuning aan de andere assistentie- en
bejaardenwoningen.
o Het activiteitenaanbod en de dienstverlening vanuit het Lokaal dienstencentrum zorgt voor
een laagdrempelige toegang tot de site. Dit aanbod wordt verdergezet en er wordt een nauwe
samenwerking opgezet met de antennediensten van het LDC in Meerle en Meer.
o We integreren in het nieuwe gebouw diverse diensten voor eerstelijnszorg gericht op
kinderen, jongeren en volwassenen en brengen anderzijds gespecialiseerde hulp dichter bij
onze inwoners (nierdialyse, geestelijke gezondheidszorg,…).

•

We realiseren een laagdrempelig onthaal in stad/OCMW om mensen met een welzijnsvraag, bijv. over
vormen van hulpverlening, tegemoetkomingen, … snel en deskundig te kunnen verder helpen
betreffende informatie en ondersteuning.

ZORG DICHT BIJ DE MENSEN
•

Samen met vrijwilligers en het verenigingsleven bouwen we het lokaal dienstencentrum in Meerle en
Meersel-Dreef uit tot een warm ontmoetingscentrum, waar senioren kunnen rekenen op
ondersteuning en begeleiding in het zoeken naar antwoorden op hun zorgvragen.
Om dit te realiseren bouwen we aangepaste infrastructuur. Voor het LDC in Meer is dit op de
Kloostersite en voor het LDC in Meerle in het Raadhuis. Deze historische sites krijgen op deze manier
een duurzame warme invulling, met een centrale rol in het dorpsleven. We willen de LDC’s dan ook
laten uitgroeien tot echte dorpshuizen.

•

We breiden het proefproject buurtzorgnetwerk (nu reeds actief in Meerle) uit naar de andere
deeldorpen.
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•

We onderzoeken of in de deeldorpen behoefte is aan de opstart van een CADO (collectieve autonome
dagopvang voor ouderen) om een aanbod van dagopvang dichter bij huis te kunnen waarmaken.

•

We coördineren de acties om van Hoogstraten een nog meer dementievriendelijke gemeente te maken
en werken hiervoor samen met de thuiszorgdiensten en gespecialiseerde aanbieders. Samen met het
expertisecentrum Dementie voorzien wij een lokaal vormingsprogramma voor mantelzorgers en
hulpverleners.

•

De stad werkt mee aan initiatieven voor vrijwillige tewerkstelling van personen met een beperking en
werkt hiervoor samen met lokale initiatiefnemers zoals De As, Zwart Goor, Kadodder, Widar , Raster,
Web,…

•

We bekijken met potentiële initiatiefnemers in welke mate nieuwe woonprojecten voor personen met
een beperking kunnen ontwikkeld worden. We vereenvoudigen de procedure om een zorgwoning op te
richten, waar individueel of in groep personen met een verstandelijke of fysieke beperking aangepast
kunnen wonen in de nabijheid van hun netwerk en de lokale thuiszorgdiensten.

•

Thuisbegeleidingsdiensten geven we een plaats binnen het Huis van het Kind evenals alle diensten die
met de opvoeding, gezondheid en welzijn van kinderen te maken hebben.

•

Onze thuiszorgdiensten, opnameverantwoordelijken en woonassistenten begeleiden en informeren
inwoners met zorgvragen over de gepaste hulp in de thuisomgeving zoals poetsdienst, familiehulp,
maaltijden aan huis, mantelzorgondersteuning, thuisverpleging en eventueel psychosociale
hulpverlening.

•

Inwoners waarvoor het thuis blijven wonen te zwaar wordt, krijgen transparante informatie over het
divers aanbod van woonvormen aangeboden door het OCMW o.a. seniorenwoningen,
assistentiewoningen, Homiva, dagopvang/nachthotel, kortverblijf en woonzorg.

•

Ter ondersteuning van zorg en participatie aan het maatschappelijk gebeuren bieden we gepaste
vervoersmogelijkheden aan onze mindermobiele inwoners via onze Handicar mindermobielencentrale,
wombats en duofiets.

•

We honoreren de inzet van vrijwilligers die onontbeerlijk en onbetaalbaar zijn

•

We starten met een zorgtelefoon waarbij onze inwoners met allerlei zorgvragen terecht kunnen.

EERSTELIJNSZORGZONE
•

Gemeente/OCMW speelt een actieve rol bij de uitbouw van de eerstelijnszorgzone. De gemeente
neemt een regierol op door:
o de zorgverleners in Hoogstraten samen te brengen
o regionale zorgaanbieders te stimuleren om in Hoogstraten een antennepost of werking uit te
bouwen en hiervoor ruimte ter beschikking te stellen of te huur aan te bieden
o de blinde vlekken vast te stellen, zorgpartners te prikkelen om hiermee aan de slag te gaan of
zelf hiervoor initiatief te nemen
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•

Gemeente/OCMW ondersteunen de opmaak van een zorgstrategisch plan van de 1ste lijn (directe zorg
naar de burgers), verbonden met de tweede lijn (ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg).

ARMOEDEBESTRIJDING
•

We blijven vanuit stad en OCMW inzetten op preventie en bestrijding van armoede.

•

We stimuleren verenigingen en buurtwerking om mensen in armoede actief te betrekken bij hun
werking en verlagen de drempel door een gepaste financiële tussenkomst.

•

We zetten budgetbegeleiding en -beheer, ondersteuning van energie-uitgaven, woningkwaliteit,
onderwijs en vrijetijdsparticipatie verder.

•

Arbeidstrajectbegeleiding en tewerkstelling via art. 60 blijft voor armoedebestrijding belangrijk.

•

Kinderen en jongeren verdienen alle kansen. Dit is een cruciale stap in het doorbreken van de
armoedecirkel. De samenwerking met partners als scholen, jeugdverenigingen, CLB,… betekend een
grote meerwaarde.

•

Verenigingen waar armoede het woord nemen, verenigingen die de voedselbedeling organiseren, het
buurtwerk,… zijn belangrijke laagdrempelige initiatieven om een sociaal netwerk uit te bouwen waar
mensen op kunnen steunen voor hulp, begeleiding en ontspanning. Als lokale overheid is een nauw
contact en ervaringsuitwisseling interessant om het armoedebeleid te toetsen en/of bij te sturen.

AANDACHT VOOR KINDEREN, JONGEREN EN SENIOREN
•

Hoogstraten zet zich in om een kindvriendelijke gemeente te zijn. Kinderen worden actief betrokken bij
het beleid in de ruime zin en zeker bij projecten, veranderingen of nieuwe ideeën die op hen een effect
hebben. Alle stadsdiensten denken na wat zij kunnen betekenen voor kinderen en jongeren en op welke
manier zij kinderen en jongeren betrekken bij hun bevoegdheid. Onze actieve jeugdraad kan in deze
inspirerend en adviserend hun ideeën aanreiken.
Doordat alle diensten de uitdaging moeten aangaan om door de kinderbril te kijken zal het verhaal van
Kindvriendelijke gemeente verweven worden doorheen het hele meerjarenplan.

•

In elk deeldorp organiseren we een passend aanbod wat betreft voor- en naschoolse opvang in de
kwaliteitsvolle omgeving van Stekelbees en gemelde opvang. We blijven het aanbod vergelijken met de
gewenste capaciteit en zoeken desgewenst naar uitbreiding, waarbij we oog hebben voor
kwaliteitsvolle en functionele huisvesting.

•

In Meerle voorzien we een nieuwe infrastructuur voor Stekelbees in de oude schoolgebouwen van 4-56. Ook hier wordt samengewerkt met de jeugdverenigingen om de lokalen zo efficiënt mogelijk te
gebruiken.

•

We stimuleren verenigingen om kort na schooltijd leuke activiteiten aan te bieden zodat kinderen alle
kansen krijgen om hun talenten te ontdekken en ontplooien
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•

We breiden het aanbod voor vakantieopvang uit, zodat er enerzijds meer opvangplaatsen zijn en
anderzijds ook een aanbod tijdens de korte schoolvakanties kan worden voorzien. Deze uitbreiding
realiseren we door het uitbreiden van de speelpleinwerking, alsook een extra kampaanbod. Tijdens de
vakanties blijven we ook inzetten op de activiteiten van Vlieg Uit. Dit is een geweldig aanbod om
kinderen en jongeren van alles te laten ontdekken of gewoon een fijne speeldag te beleven met
vriendjes. We stemmen ook deze activiteiten zoveel mogelijk af op de vraag naar opvang.

•

We ondersteunen initiatiefnemers die lokaal een aanbod willen uitwerken voor de (inclusieve)
vakantieopvang voor kinderen met een beperking die binnen een gewone speelpleinwerking
onvoldoende hun weg vinden en minder aansluiting vinden bij de speelpleinwerking van Markdal. Bijv.
kinderen met autismespectrumstoornissen, ADHD, licht verstandelijke beperking,… Om onze eigen
speelpleinwerking inclusiever te maken gaan we op zoek naar een professionele organisatie die ons
hierin kan steunen en/of begeleiden.

•

Met de sterke groei voor ogen willen we voor speelpleinwerking ook een eigen nieuwe infrastructuur
bouwen zodat zij ook efficiënter kunnen werken. Hiervoor werken we samen met de Hoogstraatse
Jeugdverenigingen zodat de nieuwe lokalen ook dubbel en efficiënt gebruikt worden.

•

We pleiten bij de Vlaamse overheid voor het verhogen van het aantal erkende plaatsen voor
kinderopvang en ijveren voor het verbeteren van het statuut van onthaalouder. Op deze wijze willen
we de stress verminderen bij jonge ouders die werk en gezin willen combineren.

•

Het te kort aan opvang in Hoogstraten start momenteel al bij de 0-3 jarige. In overleg met bestaande
initiatieven ondersteunen wij hun uitbreidingsinitiatieven zodat op korte termijn extra plaatsen bij
komen.

•

Nieuwe private initiatieven kunnen wij enkel toejuichen en mee op weg zetten om hopelijk een vlotte
start te kennen.

•

We brengen het Huis van het Kind meer in beeld en breiden haar aanbod uit ook t.a.v. gezinnen in
kansarmoede (door o.a. meer naar kwetsbare buurten te trekken, samen te werken met buurtwerk).

•

Jongeren in de leeftijd tussen 18 en 25 jaar komen op een kruispunt in hun ontwikkeling? Zij zoeken
naar een gepaste studie, job, huisvesting, vriendenkring. We leveren inspanningen om jongeren te
informeren over initiatieven op vlak van wonen, tewerkstelling, ... door het organiseren van lokale
jobbeurzen, informatiesessies over wonen, …
Daarnaast hebben we oog voor de kwetsbare jongeren die op dit kruispunt de weg dreigen kwijt te
geraken of zich verliezen in middelengebruik (alcohol, drugs) en andere asociaal gedrag. I.s.m. de
centra geestelijke gezondheidszorg en centra algemeen welzijnswerk zetten we in op
preventiecampagnes (en gebruiken hiervoor de sociale media) en breiden we een laagdrempelige
hulpverlening uit.

•

We blijven senioren waarderen omwille van hun rijke levenservaring en -wijsheid waarmee zij een
belangrijke rol kunnen blijven vervullen in onze samenleving o.a. als vrijwilliger bij de stad, de
bibliotheek, de school, het OCMW, verenigingsleven,….)
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•

De ouderenraad wordt uitgenodigd om geregeld in overleg te gaan met de jeugdraad en een actieve
rol te spelen in de dorpsraden. We gebruiken graag hun inzichten om verbeteringsprojecten op te
zetten.

•

We gaan op zoeken naar gemeentelijke activiteiten die generaties kunnen samenbrengen, bijv. In het
kader van een thematisch cultuurjaar.

•

Het lokaal vervoersaanbod is niet enkel belangrijk voor senioren, maar eveneens voor onze jongeren.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
•

Wij zetten ons verder in en verdiepen ons verder in de stedenband met ZA-Kpota in Benin.

•

Sensibiliseren van de brede bevolking voor een solidaire en rechtvaardige wereld is een job van elke
dag! De uitdaging van de Stedenband is het betrekken van onze eigen inwoners en hen laten
ervaren/beleven welke positieve elementen in deze samenwerking zitten. Ons onderwijs, het
jeugdwerk en ons verenigingsleven zet hier alvast op in.

•

Kiezen voor duurzaam aankopen. Wij promoten zowel fair trade als onze lokale producten.
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CLUSTER: VEILIGHEID - MOBILITEIT
Mensen hebben recht op een veilige samenleving waarin ze kunnen leven, werken, ondernemen, zich
verplaatsen en ontspannen. Een veilige omgeving maakt dat mensen zich ten volle kunnen ontplooien en is de
basis voor de rest van de samenleving op sociaal, economisch en politiek vlak. Veiligheid is een houvast en geeft
zekerheid. Het is een zeer ruim begrip dat zich niet enkel beperkt tot politie en hulpdiensten. Veiligheid vraagt
om een integrale aanpak waarbij iedereen zijn steentje dient bij te dragen en mee verantwoordelijk is voor de
verkeers- en woonveiligheid rondom ons.

VERKEER EN MOBILITEIT
•

Voor de Vrijheid bekijken we de ruimte voor voetganger en fietser, de toegankelijkheid van de
voetpaden, de oversteekplaatsen, de verkeersaansluitingen met de N14, en de parkeerplaatsen. In
samenspraak met alle belanghebbende actoren wordt een centrumvisie uitgewerkt.

•

De uitbouw van de Houtelweg in combinatie met de aanleg van een ringstructuur rond Rijkevorsel is
voor ons essentieel om doorgaand vrachtvervoer te sturen rond Hoogstraats grondgebied. We werken
met de provinciale stuurgroep aan de verdere invulling van deze actie uit de regionale
mobiliteitsstudie ” Gebiedsgerichte visie Noorderkempen”.

•

We hertekenen het kruispunt Loenhoutseweg – Lod. De Konincklaan met bijzondere aandacht voor de
zwakke weggebruiker en een efficiëntere verkeersdoorstroming.

•

Ook voor de fietser bieden we de nodige veiligheid. Het fietsnetwerk wordt uitgebreid en de hiaten in
de Gelmelstraat, Ulicotenseweg , Chaamseweg, Mosten tot Meersel-Dreef krijgen invulling.

•

In onderlinge samenwerking met de Lijn en de Hoogstraatse scholengemeenschap herbekijken we het
scholierenvervoer in de avondspits en zoeken we naar een efficiënter en verkeersveiliger vervoersplan
(zwembadlus).

•

Het project van de led reflectoren aan de zebrapaden wordt geëvalueerd met het Agentschap Wegen
en Verkeer en een definitieve oplossing voor de zichtbaarheid aan de zebrapaden in gans Hoogstraten
wordt naar voor geschoven.

•

We stimuleren alternatieve verplaatsingsmiddelen:
o We zetten in op fietsgebruik door het plaatsen van bijkomende fietsstallingen in de centra en
we ondersteunen campagnes zoals met Belgerinkel naar de winkel, varieer in je woon werk
verkeer, volwaardige fietsvergoedingen voor ons personeel.
o We zorgen voor comfortabele en toegankelijke bushaltes.
o We starten een project (auto-) en fietsdelen op.

•

We geven invulling aan het project 'schoolstraten'. Een project dat door middel van participatie de
verkeersveiligheid en verkeersbeleving optimaliseert in de onmiddellijke schoolomgeving.
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•

Trage wegen rond en in centra blijven een belangrijk en veilig alternatief voor de fietser en voetganger.

•

Als stad zijn we toegetreden tot het SAVE charter, een samenwerking met ouders van verongelukte
kinderen. Een charter dat zich focust op acties in verband met de verkeersveiligheid van de zwakke
weggebruiker. We zetten deze samenwerking verder in de toekomst.

•

We zorgen dat de bereikbaarheid en fietsveiligheid van de industrieterreinen wordt geoptimaliseerd.

•

We promoten duurzaam vervoer via het STOP-principe. (Stappen-Trappen-Openbaar en privé vervoer)

•

Openbare werken en mobiliteit gaan hand in hand:
o We zorgen voor comfortabele wegen om veilig verkeer en vlotte doorstroming te garanderen.
o Werken worden nauwkeurig opgevolgd van ontwerp tot oplevering.
o We passen het minder hinder principe toe door goed overleg met de uitvoerders van
infrastructuurwerken en voeren een duidelijke communicatie naar onze burgers.

•

We werken een FIETSPLAN HOOGSTRATEN uit met o.a.:
o We analyseren conflictsituaties tussen fietser en ander weggebruikers en kijken waar
fietspaden en/of fietssuggestiestroken bijbrengen aan de verkeersveiligheid.
o Gevaarlijke oversteken en verkeerssituaties op de bedrijventerreinen de Kluis en
Transportzone lijsten we op en worden na overleg met de belanghebbenden aangepakt.
o De fietsroutes voor de scholieren naar de scholen worden herbekeken en geoptimaliseerd.
o Aandacht gaat uit naar fietscontroles, zichtbaarheid in het verkeer (fluohesjes) en
verkeerseducatie in de scholen.
o Voor Wortel kolonie werken we het Hoogstraten fietst project uit (HOFI). Op basis van
fietsdelen wordt er een alternatief vervoersmiddel voor deze toeristische zone aangeboden.

VEILIGHEIDSDIENSTEN: BRANDWEER, POLITIE, ZIEKENWAGEN
4.2.1. Betrokken samenleving
•

We zijn een betrokken samenleving en blijven inzetten op ondersteuning van de buurtwerking opdat de
mensen wonende in eenzelfde buurt elkaar (beter) leren kennen, vertrouwen, wat automatisch leidt tot
meer sociale controle.

•

We streven naar een verhoogde zichtbaarheid en actievere aanwezigheid van de wijkagent in de
verschillende buurten, waardoor problemen preventief en vooral in samenspraak kunnen worden
opgelost.

•

We blijven de BIN- en WIN- Netwerken ondersteunen en onderzoeken welke extra mogelijkheden de
APP zou kunnen betekenen.

4.2.2. Veiligheidsbeleid dicht bij de mensen
•

We optimaliseren de politiewerking en voorzien in een duidelijke communicatie naar de burger toe.
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•

Het gemeentelijk administratief sanctiereglement (GAS) maakt het mogelijk om vormen van overlast
en kleine criminaliteit te beteugelen. Zij moeten vooral geënt zijn op lokale noden en situaties waarbij
voor ons prioritair de aanpak van sluikstorten, inbraken en drugsproblematiek zijn.

•

Het veiligheidsbeleid naar de deeldorpen wordt geoptimaliseerd door de plaatsing van een noordelijk
cameraschild dat op basis van automatische nummerplaatregistratie het in- en uitgaand verkeer zal
controleren.

4.2.3.Veiligheid van en voor onze bewoners
•

We richten de openbare ruimtes zo in dat deze veilige ontmoetingskansen bieden aan de mensen.

•

We blijven inzetten op de inrichting van buurten en wijken met voldoende groenaanplanting en
verlichting.

•

We investeren in sensibiliseringscampagnes om zich te beschermen tegen cybercriminaliteit, de
veiligheidsrisico’s op weg in het verkeer, de gevaren van drugs.

•

We zetten prioritair in op de aanpak van sluikstorten, inbraken en drugsproblemen.

•

We investeren in de herlocalisatie van brandweer- en politiehoofdpost in het belang van een goede
dienstverlening en snelle bereikbaarheid van iedereen! De locatiestudie geeft aan dat de kazene van
Hoogstraten, meer naar het noorden moet geplaats worden.

•

De aan de gang zijnde optimalisatie van de politiewerking wordt opgevolgd en geëvalueerd met een
voldoende communicatie naar de burger toe.
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CLUSTER: JEUGD – VRIJE TIJD
In de jeugdverenigingen, de jeugdhuizen, de sportclubs en diverse socio-culturele verenigingen ontmoeten zeer
veel geëngageerde mensen elkaar. Op een laagdrempelige manier komen uiteenlopende mensen met elkaar in
contact.
Daarnaast draagt samen ontspannen ook bij tot het zelfvertrouwen en de zelfontplooiing van jong en oud en
levert het een belangrijke bijdrage aan de fysieke en geestelijke gezondheid. Door maximaal te investeren in
jeugd, cultuur, sport, vrije tijd en toerisme investeren we in de toekomst van onze Stad!

JEUGD BEWEEGT IN HOOGSTRATEN
•

Samen met andere verenigingen brengen we de noden verder in kaart en proberen we waar mogelijk
ruimtes te delen om aan de ruimtelijke behoeften van jeugdverenigingen en jeugdhuizen te kunnen
voldoen.

•

In nieuwe ontwikkelingsprojecten houden we rekening met de ruimtelijke behoeften van
jeugdverenigingen en jeugdhuizen. We gaan hierover met hen in gesprek om de verschillende
mogelijkheden samen te bekijken.

•

Medewerkers van de stad bezoeken regelmatig elk jeugdlokaal of jeugdhuis om (ruimtelijke)
problemen of vragen samen op te lossen, indien nodig ook met andere partners.

•

We verhogen de herkenbaarheid van sportpleintjes, speelpleintjes, jeugdterreinen en speelbossen.

•

We organiseren onze diensten zodat het traject van overleg tot uitvoering voor de aanleg van
speelpleintjes binnen 4 maand wordt uitgevoerd. Controle van de speelpleintjes wordt geïntegreerd bij
de dagelijkse werking van de stadsdiensten.

•

In nieuwe ontwikkelingsprojecten hebben we specifieke aandacht voor de spreiding van speelzones
voor de jeugd over de verschillende deelgemeenten.

•

We ondersteunen acties om onze jeugd te kunnen laten uitgaan in eigen dorp. We zetten de
opleidingen tot fuifcoach verder en hebben hierbij nog meer aandacht voor de relatie met de omgeving
zodat er voldoende uitgaansmogelijkheden kunnen blijven bestaan in goede verstandhouding met de
omgeving. Samen met de jeugdraad evalueren we jaarlijks het aanbod en de kwaliteit van de
materialen van de uitleendienst, alsook de werkwijze van deze dienst.

•

We zetten de goede werking van de jeugdraad verder en installeren ook een kindergemeenteraad die
de stem en ideeën van de niet-georganiseerde jeugd op het stadhuis kan doen weerklinken.

•

We promoten onze jeugdverenigingen en jeugdhuizen bij jongeren met andere roots om hen nog beter
te integreren in ons lokale en bruisende jeugdlandschap.

•

We maken instellingen als het JAC nog meer bekend bij de jeugd via hun eigen specifieke kanalen
(sociale media, scholen, etc.) en in hun eigen taal.
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SPORT
•

We blijven de bestaande sportclubs ondersteunen, maar zetten ook in op opstartende clubs en nieuwe
sporttakken.

•

We ondersteunen waar mogelijk de sportclubs bij hun promotionele activiteiten. Verder willen we een
maximale administratieve vereenvoudiging voor de organisatie van evenementen.

•

We investeren in de uitbouw van multifunctionele velden en ruimtes en moedigen de samenwerking
tussen de verschillende sportclubs , scholen en andere verenigingen aan.

•

We investeren in “sportclusters” waar een aantal sportclubs bij elkaar liggen en elkaar versterken
zonder de bereikbaarheid vanuit de deeldorpen uit het oog te verliezen. Elk deeldorp moet voldoende
mogelijkheden blijven behouden. We onderzoeken op welke manier we meerdere clubs een plaats
kunnen geven in het sportpark in Hoogstraten.

•

We steunen en stimuleren de verschillende clubs bij de verdere uitbreiding van het G-sport beleid en
andere kansarme groepen.

•

We zetten in op alle vormen van recreatie in open lucht zoals de verdere uitbouw van parkzones en
speelpleinen, zodat er zeker ruimte overblijft voor spontane ontmoetingen tijdens sport en spel.

VERENIGINGSLEVEN
•

We kijken kritisch naar de reglementen voor het organiseren van evenementen en zorgen voor
begrijpelijke en eenvoudig toepasbare procedures .
Verenigingen kunnen rekenen op een uitgebreid systeem van subsidies en kunnen terecht bij de
uitleendienst voor kwaliteitsvolle producten. We werken aan een verdere administratieve
vereenvoudiging van het subsidiesysteem met een focus op de actieve deelname van de leden en het
bevorderen van de kwaliteit van het aanbod.

•

We bekijken jaarlijks de mogelijkheden van de uitleendienst zodat deze actueel en betaalbaar blijft. We
passen de afhaal- en inleveruren aan. We voorzien aanlevering en ophaling van nadar en zware
stukken.

•

We sporen verenigingen aan om samen te werken wat betreft gebruik van infrastructuur en faciliteiten
en belonen dit met bijkomende punten in hun subsidiedossier.

•

We spreken verenigingen die weinig in beeld komen gericht aan en reiken mogelijkheden aan om zich
te tonen (bijv. bij de themajaren zoals Grenzeloos). We vormen de administratieve diensten om tot
coaches om verenigingen hierin te begeleiden.

•

Samen aan tafel zitten, iets eten, drinken, lachen, zingen, … feesten verbindt mensen. We stimuleren
deze feestcultuur en blijven de buurtfeesten financieel en praktisch ondersteunen. De kermiscomités
worden erkend en gesteund in hun rol om het dorpsnetwerk warm te houden.
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•

Het traditionele kinderfeest Begijntjes Laat Besluit kan blijven rekenen op de financiële en logistieke
steun van het stadsbestuur als uithangbord van cultureel erfgoed.

•

We zetten een eenduidig communicatie middel op voor verenigingen (promotie activiteiten en
communicatie)

TOERISME
•

Het fiets- en wandelpadennetwerk wordt kwalitatief verbeterd en uitgebreid.

•

Om onze toeristische troeven beter te kunnen promoten wordt een moderne communicatie uitgewerkt
gebruikmakend van moderne technologieën.

•

De lokale gemeenschap wordt maximaal betrokken in de ontwikkeling van een project om ons
werelderfgoed (begijnhof en Wortel kolonie) toeristisch aantrekkelijk te maken.

•

Samen met onze ondernemers, VVV en toeristische dienst, bouwen we een sterkere city marketing uit
om de lokale economie en toerisme meer kansen te geven.

•

We besteden de nodige aandacht aan het toeristisch kinderaanbod en trachten dit uit te breiden.

•

We werken verder met themajaren om onze verenigingen de kans te geven te participeren in nieuwe
initiatieven. Verder ondersteunen we de vaste evenementen (o.a. Hoogstraten in Groenten en
Bloemen)

•

In samenwerking met onze lokale handelaars promoten we onze regionale producten bij zowel onze
inwoners als.

CULTUUR
• We verruimen het cultureel aanbod van het Gemeenschapscentrum (GC) met het oog op een breed
toegankelijk en laagdrempelig aanbod enerzijds en de ontwikkeling van eigen niche(s) voor het
Hoogstraatse publiek anderzijds.
• We ontwikkelen de culturele infrastructuur van het GC verder, rekening houdend met de resultaten van
de studie naar het GC in Hoogstraten. We streven naar een centrum dat levendig, toegankelijk, nabij,
open, ambitieus en vernieuwend is en out of the box-denken stimuleert.
• We profileren het GC als een partner voor verenigingen en culturele actoren die begeleiding en
ondersteuning biedt met het oog op kwaliteitsverhoging van het cultureel aanbod.
• We bieden een efficiënt en economisch verantwoord antwoord op de vragen van verenigingen naar
betaalbare infrastructuur in de verschillende deeldorpen.
• We ondersteunen en begeleiden culturele verenigingen op een klantgerichte en proactieve manier, o.a.
bij de organisatie van evenementen. Ook de uitleendienst wordt op deze klantvriendelijke leest
geschoeid.
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• We initiëren, stimuleren en coördineren de samenwerking tussen stadsbestuur, cultuurraad,
verenigingen, LDC’s en onze stedelijke professionele instellingen voor cultuur met het oog op
versterking van elk van deze partners.
• We bieden ruimte (fysiek en mentaal) aan kunstenaars om (vernieuwende) projecten op te zetten.
• We brengen verschillende kunstvormen dicht bij de inwoners.
• We zetten de subsidiëring van culturele verenigingen verder via werking- en projectsubsidies. We
blijven waakzaam voor nieuwe behoeften van culturele verenigingen en bieden hierop een
ondersteunend antwoord.
• We stimuleren de culturele vorming in de academie voor beeldende kunsten (IKO), de academie voor
Muziek en Woord der Noorderkempen, het stedelijk museum en de bibliotheek in Hoogstraten. We
zetten verder in op en ondersteunen afdelingen in deeldorpen van de bibliotheek en het IKO en breiden
deze uit waar mogelijk en verantwoord.
• Het budget van de bibliotheek blijft gewaarborgd.
• We optimaliseren de samenwerking tussen de muziekacademie en de plaatselijke muziekverenigingen
waarbij onze aandacht gaat naar kanalisatie van de jeugdopleiding.
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CLUSTER: BURGER – OVERHEID –
SAMENLEVEN
Hoogstraten is een stadje met aandacht voor alle inwoners en hecht veel belang aan participatie, inspraak en
betrokkenheid en overlegt met zijn burgers om te komen tot duidelijkheid in visie, werking en diensten. Onze
samenleving evolueert snel. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop wij met elkaar samenleven en de
werking van de overheid in ieder deeldomein, maar de mens blijft altijd centraal staan.
Ieder mens levert een eigen bijdrage aan onze samenleving en verdient respect voor al wat hij doet. We
luisteren en trachten de nodige ondersteuning te geven door een persoonlijke en klantvriendelijke
dienstverlening met aandacht voor ieders privacy.
Hoogstraten heeft zich de voorbije jaren steeds meer ontwikkeld tot een diverse gemeenschap waarbij het
aantal nationaliteiten toeneemt. Historisch gezien verliep veel migratie seizoensgebonden en gekoppeld aan de
oogstperiodes in de fruitteelt. Meer en meer stellen we vast dat het aantal gezinnen dat zich duurzaam in
Hoogstraten vestigt, toeneemt en dat de heropleving van de economie samen gaat met aanhoudende
arbeidsmigratie. Vrijkomende woningen worden steeds meer gehuurd of gekocht door kandidaten van vreemde
origine. Daarnaast biedt Hoogstraten een nieuw perspectief aan gezinnen die omwille van aanhoudende
oorlogen, hun thuisland ontvlucht zijn.
We leren omgaan met deze nieuwe diversiteit geven hen kansen om onderwijs te volgen, contacten te leggen in
verenigingen, hun job uit te oefenen, kwaliteitsvol te wonen en deel uit te maken van onze samenleving. We
verwachten dat zij vertrouwd worden met onze spelregels en de verplichtingen die het samen leven met zich
mee brengt en grijpen in wanneer de hierin problemen ontstaan. We geloven dat goede communicatie en tijdig
met elkaar in gesprek gaan de kortste weg is naar een goede verstandhouding.

DIENSTVERLENING: VEREENVOUDIGDE EN DIENSTBARE ADMINISTRATIE, COMMUNICATIE EN E-LOKET
•

Door structurele participatie in adviesraden en commissies betrekken en informeren we burgers en
sectoren bij belangrijke beslissingen op verschillende beleidsdomeinen.

•

Nieuwe vormen van inspraak en betrokkenheid worden positief benaderd, speciale aandacht gaat naar
kinderen en jongeren. Heel wat goede impulsen gaan uit van verenigingen maar ook tijdelijke
engagementen of acties gericht op een speciaal onderwerp dragen vanaf de start bij tot een mooi
resultaat van een project.

•

We volgen de evoluties rond technologie, globalisering en demografie. Door een goede ondersteuning
van locatie, IT infrastructuur en rollend materiaal kan ieder die meewerkt in onze stad met de juiste
ingesteldheid meegroeien.

•

We streven naar een betrokken overheid die zijn mensen maximaal ruimte geeft, die ondernemingen
en verenigingen ondersteunt in hun bestaan en bij alle belangrijke initiatieven.

•

We blijven de organisatie van het stadsbestuur optimaliseren om gepaste dienstverlening te kunnen
geven, aangepast aan nieuwe noden en uitdagingen.
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•

We werken de integratie van OCMW en stad verder uit. We streven naar een efficiënte werking met de
juiste man op de juiste plaats door o.a. overleg, bijscholing en goed leiderschap.

•

Besturen kunnen we niet alleen. Voor verschillende taken werken we samen met andere gemeentes,
intercommunales, samenwerkingsverbanden, regionale netwerken.

•

We zorgen voor een transparante en duidelijke communicatie en houden de inwoners op de hoogte
van de gebeurtenissen binnen stad en OCMW via de moderne en klassieke kanalen. (infozine,
facebook… ).

•

We werken klantgericht, streven naar een “burgernabije” dienstverlening. Deze nabijheid kan zowel
fysiek als elektronisch zijn. We hebben uniforme loketten, E-loketten en meer publieksvriendelijke
websites.

•

We zorgen dat de IT-afdeling constant werkt aan een verbeterde bescherming van uw privacy in de
digitale wereld.

•

We werken beleidsdomein overschrijdend.

•

We introduceren de UiTPAS. Deze kortingskaart werkt niet stigmatiserend en omvat het volledige
lokale (of zelfs regionale) vrijetijdsaanbod , van het cultureel centrum tot het gemeentelijk zwembad.

SAMENLEVEN EN INBURGERING
•

We organiseren op regelmatige basis introductiedagen voor nieuwkomers waarin we de
mogelijkheden van Hoogstraten, maar ook onze verwachtingen duidelijk maken.

•

We geloven dat ouders het Nederlands moeten leren om hun schoolgaande kinderen zo goed mogelijk
te kunnen helpen met hun schoolwerk. We versterken het aanbod van taallessen voor anderstaligen,
door de uitbouw van de samenwerking met het Huis van het Nederlands.

•

We verruimen het aanbod binnen Praatpunt en investeren in een uitbreiding van het aantal
inburgeringscoaches om gezinnen wegwijs te maken.

•

We stimuleren socioculturele verenigingen, vrije tijdsclubs en sportverenigingen om bij de
bekendmaking van hun aanbod ook een inspanning te leveren om allochtone gezinnen te bereiken.

•

We dagen verenigingen uit om in hun jaarprogramma aandacht te hebben voor de vele culturen in
Hoogstraten, bijv. bij een kookcursus ook een buitenlandse avond inplannen.

•

We bieden aan de lokale werkgevers een platform om in gesprek te gaan over het werken met
buitenlandse arbeidskrachten en de wijze waarop de werkgever ook mee kan werken aan de
integratie.
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•

We ondersteunen buurtfeesten die inzetten op de culturele diversiteit binnen de buurt.

FINANCIËN
•

We dragen zorg voor een gezond financieel beheer van onze stad waarbij met de opmaak van de
meerjarenplanning zal worden geanticipeerd op de schommelingen bij inkomsten en uitgaven ten
gevolge van demografische evoluties, conjunctuurbewegingen en wijzigende wetten en
overheidssubsidies.

•

Het financiële aspect doorkruist alle beleidsdomeinen, we gaan dan ook voor een realistisch en
beheersbaar investeringsprogramma.

•

We voeren een rechtvaardig en transparant fiscaal beleid.

•

De personenbelastingen evenals de belastingen op onroerend goed (kadastraal inkomen) worden niet
verhoogd in de komende beleidsperiode.

•

De uitstaande schuld zal onder controle worden gehouden.

•

We trachten zoveel mogelijk gebruik te maken van provinciale, gewestelijk, federale en internationale
overheidssubsidies.
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